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เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) 
การจ้างเหมาออกแบบและจัดนิทรรศการ 

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2563 
_____________________ 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน รวมถึงสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีธุรกิจนวัตกรรมแก่ประชาชน จึง
ก าหนดให้มีการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ในเดือนพฤศจิกายน 
2563 โดยส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถด้านนวัตกรรมในกลุ่มเครือข่ายเยาวชน ผ่านแผนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม ส าหรับ
เยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร STEAM4INNOVATOR  
 ในการนี้ทางสนช. ได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการภายใต้กระบวนการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR 
ขึ้นภายในงานดังกล่าว เพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในมุมของกระบวนการคิดสร้างธุรกิจนวัตกรรม 
โดยเน้นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางของกระบวนการสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรมเบื้องต้น  
เป็นการส่งเสริมความรู้และเพ่ิมมุมมองด้านธุรกิจนวัตกรรมให้กับกลุ่มเยาวชนในวงกว้าง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจ้างเหมาออกแบบและจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ตามแนวทาง STEAM4INNOVATOR หลักสูตรส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานของความเป็นนวัตกร โดยออกแบบ
กระบวนการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับกระบวนการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ Insight/ Wow! Idea / Business 
Model / Production & Diffusion  
 2.2 เพ่ือด าเนินการออกแบบนิทรรศการที่สามารถเคลื่อนที่ได้และจัดกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนในฐาน
การเรียนรู้ต่างๆ  
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจเนื้อหาจากการฝึกปฏิบัติจริง พร้อมน าทักษะและความรู้ดังกล่าว
ประยุกต์ใช้กับโครงการของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยให้ค าแนะน าเยาวชนอย่างใกล้ชิด 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 ผู้เข้าร่วมชมงาน ประกอบด้วย  
   1) นักวิชาการ นักเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   2) หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา 
   3) เยาวชน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 
 3.2 ผู้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภาคเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. 
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4.  ขอบเขตการด าเนินงาน 
 เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้รับจ้างจะต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทั้งด้านความคิด 
การออกแบบ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์งานให้เป็นที่น่าสนใจและประทับใจต่อผู้พบเห็นงาน 
โดยรายละเอียดงานทั้งหมดจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก สนช. ก่อนด าเนินการจัดท ากิจกรรม ดังนี้ 
 4.1 ออกแบบและจัดท านิทรรศการในรูปแบบ Online Virtual Exhibition โดยให้ภาพลักษณ์โดยรวม
ของงานดูดี น่าสนใจ กระตุ้นให้เยาวชนมีทักษะพ้ืนฐานของความเป็นนวัตกร ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้า
ร่วมได้ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะกิจกรรมที่ผู้ เข้าร่วมสามารถสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริง 
(Interactive - Gamification) โดยเนื้อหาของฐานการเรียนรู้ต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับกระบวนการ 
STEAM4INNOVATOR 
  ขั้นตอนที่ 1 รู้ลึก รู้จริง (Insight) 

เริ่มต้นการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมจากความชอบ ด้วยการรับรู้สิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรง
บันดาลใจใหม่ๆ สร้างจินตนาการเหนือความรู้พ้ืนฐานและวิชาการ ท าให้เรามองเห็นอนาคต  
ที่กว้างไกล มองเห็นปัญหาและการแก้ไขจากมุมมองใหม่ เส้นทางใหม่ และการเข้าถึงความคิด
ใหม่ๆ และสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากท่ีจะคิดไอเดียสุดเจ๋งมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นธุรกิจ
ที่สร้างคุณค่า 
ขั้นตอนที่ 2 สร้างสรรค์ไอเดีย (Wow! Idea) 
การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ก าหนดปัญหาและเป้าหมายในการแก้ไขที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้
ค าตอบใหม่ที่แตกต่าง สร้างสรรค์ ท าได้จริง และมีคุณค่าเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
ที่ก าหนดไว้ 
ขั้นตอนที่ 3 แผนพัฒนาธุรกิจ (Business Model) 
การออกแบบแนวคิดและแผนบริหารจัดการทั้งหมด ซึ่งจะเกี่ยวข้องทั้งการเชื่อมโยงคนเทคโนโลยี 
ทรัพยากร และความหลากหลายไปสู่เป้าหมายที่ท าได้จริง พร้อมทั้งโอกาสในการรับค าแนะน า
จากผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 การผลิตและการกระจาย (Production & Diffusion) 
การลงมือสร้างสรรค์และการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทางธุรกิจ  เพ่ือ
ต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาด  

 4.2 ออกแบบและจัดท านิทรรศการในรูปแบบ Offline Virtual Exhibition ที่มีความสัมพันธ์บน
สถานที่จริง โดยมีเนื้อหาและรูปแบบของกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์แบบเดียวกับ Online Virtual Exhibition 
สอดคล้องกับกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในฐานการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะพ้ืนฐานของความเป็น
นวัตกร โดยเนื้อหาของฐานการเรียนรู้ต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับกระบวนการ STEAM4INNOVATOR   
 4.3 การจัดเตรียมบุคลากรและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมแนะน าให้เยาวชนเกิดความเข้าใจใน
เนื้อหา เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับโครงการของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4.4 การจัดหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการร่วมกิจกรรมของเยาวชน   
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 4.5 จัดหาทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดหลักสูตรและด าเนินการออกแบบกิจกรรมที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับกระบวนการ STEAM4INNOVATOR  

4.6 จัดหากิจกรรมหรือเกมที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน และเกี่ยวข้องกับแนวคิด STEAM4INNOVATOR 
รวมถึงจัดหาเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมตลอดระยะเวลาการจัดงาน ไม่น้อยกว่าวันละ 5 คน  
 4.7 ออกแบบ วางผัง ก าหนดโครงสร้างการใช้พ้ืนที่ทั้งหมดให้มีลักษณะเชื่อมต่อถึงกัน โดยจัดท า
แผนผัง ป้ายสัญลักษณ์ ชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม และอ่ืนๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ให้มีความโดดเด่นทั้งภายใน
และภายนอกพ้ืนที่จัดงาน   
 4.8 ออกแบบ ผลิตงานโครงสร้าง ติดตั้ง ตกแต่ง ปูพรม พ้ืนที่จัดงาน จัดท าโปสเตอร์ ส าหรับการจัด
นิทรรศการให้มีองค์ประกอบที่โดดเด่น และจัดภูมิทัศน์โดยรวมภายในพื้นที่จัดงานให้มีความเหมาะสม สวยงาม
มีมิติในการน าเสนอดึงดูดความสนใจของผู้ชมงาน โดยต้องน าเสนอในรูปแบบสามมิติก่อนการจัดจ้าง  
 4.9 รับผิดชอบในการประสานงาน ติดตาม รวบรวมรายชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เข้า
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการทั้งหมด    
 4.10 อ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมงาน ในการขนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ 
สินค้า ผลิตภัณฑ์ เข้ามาภายในสถานที่จัดงาน หรือตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
การขนย้าย เครื่องมืออุปกรณ์ในการขนย้าย รื้อถอน ค่าแรง โดยให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจในการตัดสินใจและ
อ านวยความสะดวกประจ าในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มีการเข้าพ้ืนที่จัดงานนอกเหนือเวลาที่
ก าหนด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่น 
ค่าล่วงเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าพนักงานท าความ
สะอาด การจัดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น  
 4.11 จัดหา ติดตั้ง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีความจ าเป็น อาทิ เครื่องขยายเสียง และอ่ืนๆ ตามที่
ผู้ว่าจ้างก าหนด พร้อมมีเจ้าหน้าที่ดูแลอ านวยความสะดวก รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น 
 4.12 จัดหา ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่างทั่วพ้ืนที่ภายในพ้ืนที่จัดงาน ไฟส่องสว่างส าหรับการแสดง
ผลิตภัณฑ์ หรือตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น  
 4.13 จัดท าของที่ระลึกส าหรับแจกเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 5,000 ชิ้น โดย
เสนอให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนด าเนินการ  
 4.14 จัดท าเสื้อยืดสกรีนสัญลักษณ์ STEAM4INNOVATOR หรือ สนช. ไม่น้อยกว่า 150 ตัว โดยเสนอ
ให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนด าเนินการ  
 4.15 ออกแบบและผลิตชิ้นงานในรูปแบบเฟซบุ้ค Advertising และโปรโมตโพสต์เพ่ือเชิญชวนเข้า
ร่วมงาน โดยมียอดการเข้าถึงไม่น้อยกว่า 50,000 Reach โดยรูปแบบชิ้นงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก สนช. 
ก่อน  
 4.16 จัดท าคู่มือส าหรับอธิบายภาพรวมกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรม Online Virtual Exhibition 
และ Offline Virtual Exhibition แต่ละข้ันตอน และคู่มือประกอบการใช้งานกิจกรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ า
นิทรรศการ  
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 4.17 บันทึกภาพบรรยากาศและกิจกรรมภายในงาน รวมถึงถ่าย Live ผ่าน Facebook: NIA ให้เห็น
กิจกรรมบรรยากาศการเรียนรู้ที่น่าสนใจเป็นช่วงๆ ด้วยกล้องที่มีคุณภาพของภาพและเสียง Full HD   
 4.18 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์  
 4.19 ด าเนินการรื้อถอน จัดเก็บ ขนย้ายนิทรรศการเคลื่อนที่ วัสดุที่ยังคงใช้ประโยชน์ได้ส่งถึงสถานที่
ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด รวมถึงตกแต่งสถานที่ส าหรับจัดวางนิทรรศการหลังจากเคลื่อนย้ายนิทรรศการเรียบร้อย
แล้ว  
 4.20 ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารสรุปงาน แบบประเมิน ในรูปแบบรูปเล่มจ านวน 3 ชุด และภาพถ่าย
บรรยากาศภายในงาน รวมถึงวีดิทัศน์ที่บันทึกในช่วงที่ Live ผ่าน Facebook ส่งมอบในรูปแบบเอ็กซ์เทอนอล
ฮาร์ดดิส จ านวน 1 ชุด  
 

5.  ระยะเวลา และสถานที่จัดงาน  
 ระยะเวลา 3 (สาม) เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา  
 

6.  งบประมาณ  
 ในวงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ซึ่งครอบคลุม

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามขอบเขตการด าเนินงานในข้อ 4 
 

7.  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   
 7.1 ราคากลาง 1,997,690.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
 7.2 แหล่งที่มาของราคากลาง : สัญญาจ้างฯ เลขท่ี สจ-0131-62 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 
 

8. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
8.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
8.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
8.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
8.4 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
8.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

8.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

8.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
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8.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

8.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

8.10  ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การ
คลังก าหนด 

8.11  ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลาง 

8.12  ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

8.13  ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

8.14  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ ตกแต่งพ้ืนที่ รวมทั้งบริหารจัดการ 
การจัดงาน นิทรรศการและงานแสดง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียวและท าสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้เสนอ
ราคาจะต้องส่งเอกสารหนังสือรับรองผลงานหรือส าเนาสัญญาหรือส าเนาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างมาประกอบการ
พิจารณา 
 

9. หลักเกณฑ์การยื่นข้อเสนอ 
 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอ โดยมีหัวข้อน าเสนอ ดังนี้ 

 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
(1)  น าเสนอแนวความคิด รูปแบบในการจัดงานและกิจกรรมภาพรวมตามข้อ 4 ทั้งหมด 
(2)  วิธีการสื่อสารเนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดองค์ประกอบและภูมิทัศน์ที่สร้างความโดด

เด่น การจัดสรรพ้ืนที่จัดงานที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ใช้สอย แผนการประชาสัมพันธ์งานที่ท าให้ผู้ว่า
จ้างได้รับประโยชน์ 

(3)  แผนการบริหารการจัดงาน การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การกระตุ้นความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมกิจกรรม และดึงผู้เข้าชมงานได้จ านวนมาก  

(4) ประวัติและผลงานของผู้เสนอราคา และที่อยู่ โดยผู้ว่าจ้างต้องสามารถติดต่อประสานงานเพ่ือ
สอบถามข้อมูลได้   

(5) การเสนอรายละเอียดกิจกรรม ให้ผู้เสนอราคาเสนอเป็นเอกสาร จ านวน 3 ชุด และจะต้อง
น าเสนอด้วยวาจาและในรูปแบบสามมิติต่อคณะกรรมการ ตามวัน เวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
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(6) การจัดท าแผนการรื้อถอน จัดเก็บและน าส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ยังใช้ประโยชน์ได้ และ/หรือรื้อ
ถอนและน าส่งนิทรรศการไปยังสถานที่ท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 

 

10. การส่งมอบงานและการช าระเงิน 
 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการจัดงานตามขอบเขตของงานทั้งหมดในข้อ 4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
ขั้นตอนของงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานพิจารณาเห็นชอบแล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาท
โดยตรงให้แก่ผู้รับจ้าง โดยก าหนดการจ่ายค่าจ้าง จ านวน 2 (สอง) งวด ดังนี้ 

    งวดที่ 1  เป็นเงินร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบแผนการด าเนินงานรายละเอียด
พ้ืนที่การจัดแสดงงาน การบริการทีมกิจกรรมภายในงาน และภาพสามมิติของ Virtual Exhibition ทั้งหมด
ภายใน 1 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและส่งมอบพ้ืนที่ในการจัดแสดงงานและคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

   งวดที่ 2 (สุดท้าย)  เป็นเงินร้อยละ 60 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานการด าเนินการจัด
กิจกรรมและส่งรายงานการสรุปผลของกิจกรรมแล้วเสร็จ ภายใน 3 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

11. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
 11.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอแนวคิดในการจัดงานนิทรรศการและกิจกรรม การออกแบบ ตกแต่ง
สถานที่เบื้องต้น พร้อมทั้งส่งรายละเอียดแต่ละกิจกรรม โดยระบุปริมาณหรือจ านวนให้ชัดเจน 
 11.2 ผู้ว่าจ้างโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เสนอแนวคิดและการด าเนินงานได้
ตรงวัตถุประสงค์ และคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่าจ้าง ซึ่งอาจไม่ใช่ผู้เสนอราคาต่ าที่สุด ทั้ง นี้ 
คณะกรรมการสามารถต่อรองราคาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่าจ้าง และขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค าแนะน า
เพ่ิมเติม ปรับปรุงรายละเอียดของงานบางประการเพ่ือให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้ ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 11.3 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องด าเนินการต่างๆ ตามกรอบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดไว้ทุกประการ 
 11.4 ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ
ต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้ 
 รายการพิจารณา คือ  
  1) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 20  
  2) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 80 
  3) การให้คะแนนข้อเสนอทางเทคนิค เกณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาทางเทคนิคต้องได้รับคะแนน
รวมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 85 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
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ล าดับ หัวข้อให้คะแนน คะแนน 
1 ข้อเสนอทางเทคนิค  

- แนวคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนองานการออกแบบภาพงานทั้งหมด  
- ความสอดคล้องและความครบถ้วนของเนื้อหาซึ่งหมายถึงความคิด

สร้างสรรค์ในการสื่อสารกระบวนการเรียนรู้STEAM4INNOVATOR 
- มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจ เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ 

45 
15 
15 
 

15 
2 การจัดนิทรรศการภาพรวมและการบริหารงาน 

- Theme แนวคิดและรูปแบบการจัดนิทรรศการและกิจกรรมโดย
ภาพรวม  

- น าเสนอรูปแบบการประชาสัมพันธ์และงานนิทรรศการตั้งแต่ก่อนเริ่ม
งานจนจบงาน 

30 
15 
 

15 

3 ประสบการณ์และความพร้อมของผู้เสนอราคา     
- ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 
- ความพร้อมของบุคลากร 

25 
15 
10 

คะแนนรวม 100 
 

12. เงื่อนไขอ่ืนๆ 
12.1 ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้จากการปฏิบัติงานนี้  ตาม

สัญญาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) โดยผู้รับจ้างจะไม่
ส่งมอบและไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใด
หรือน าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช. 

12.2 ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาเอกสาร หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจาก สนช. ไว้เป็นความลับ และต้อง 
ไม่น าเอกสารหรือข้อมูลใดๆ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 
สนช. 
 

13. ผู้ประสานงานฝ่าย สนช. 
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
โทรศัพท์ 02 017 5555 ต่อ 604 

        โทรสาร  02 017 5566 


